
 
 

 

 

 

 

 

Ceļojums nelielā grupā – 8 cilvēkiem! 

 Maroka. Ceļojums uz Āfriku! 
26.03 – 2.04.2019. 

Ceļazīmes cena – lidojums (370 EUR) + Ceļojuma pakete (400 EUR) 
 

Eksotiskā atpūta Marokā ir kā pārcelšanās uz dažām dienām vai nedēļām austrumu pasakā, kur 

netrūkst ne piļu, ne parku, ne dārzu, ne ezeru. Četras kalnu grēdas ar ūdenskritumiem un mūžīgajiem 

sniegiem virsotnēs, simtgadīgi ciedru meži kalnu pakājēs, plaši apelsīnu un mandarīnu audzēm klāti 

līdzenumi, upes, kas plūst kalnu aizās pašā tuksneša pievārtē.. Daba padarījusi Maroku par vienu no 

skaistākajām pasaules valstīm, tādēļ atpūta tur noteikti kļūs Tev par eksotisku un neaizmirstamu 

piedzīvojumu! 
 

 

Vai šis ceļojums ir Tev piemērots? 
 

 Ceļojums notiks  arī kalnos, braukšana ar  mini busu pa kalnu serpentīniem  

 Viena nakts privātmājā izbaudot  Marokāņu māju arī no iekšpuses  

 Šis brauciens ir ekspedīcija, kas ļaus Tev pašam visu  iepazīt un  redzēt savām acīm!  

 Programmas secība pa dienām var tikt mainīta atkarībā no laikapstākļiem. Būsim elastīgi! Šajā 

ceļojumā būs vairāki gari pārbraucieni – līdz vairākām  stundām vienā dienā. 
   

1. diena – 26. marts, otrdiena 
 

Tikšanās Rīgas lidostā pl. 8:30 pie lidostas informācijas centra. Lidojums 

Rīga – Marakeša ar pārsēšanos. Marakešas lidostā Jūs sagaidīs gids. Ieli-

došanas vakars. Ceļš no lidostas uz Marakešu, iekārtošanās hotelī Medīnā.  

Pēc vēlēšanās – vakariņas. Marakešas Nakts tirgus apskate. Vietējās tējas 

(Berberu viskijs) dzeršana uz  terases, no kuras var  novērot visas lejā no-

tiekošās tirgus aktivitātes. Nakts hotelī Medīnā. 

2. diena – 27. marts, trešdiena 
 

Brokastis. Došanās uz Mažorella dārziem – te rodami augi no pieciem kon-

tinentiem (palmas, kaktusi, bambusi, ūdensrozes utt.), eksotiskā kolekcija 

sākta veidot jau 20. gados, kaut publikai dārzi tika atvērti 1947. gadā.  Pus-

dienas. Marakešas dienas tirgus apskate, kaulēšanās un iepirkšanās. Jemaa 

el Fna jeb centrālais laukums, kur saimnieko čūsku dīdītāji, pērtiķu dresē-

tāji, zīlnieki un ēdienu tirgotāji. Kutubijas mošejas apskate. Korāna skola 

un Berberu muzejs. Nakts hotelī Medīnā. 

3. diena – 28. marts, ceturtdiena 
Atlasa kalni. 

Brokastis. Dodamies pāri Atlasa kalniem pa vienu no skaistākajām pārejām 

– Tiz n Test 2200 m.v.j.l. Otrpus Atlasa kalniem neliels trekings līdz 

„Paradīzes ielejai”. Iespējama pelde, sauļošanās vai aktīvāki pasākumi. 

Pusdienas. Ceļš uz Essaouiru. Okeāna krasts ar jūras kraukļu grotu. 

Nakts hotelī Essaouirā. 
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4. diena – 29. marts, piektdiena 
Essaouira.  
Brokastis pilsētā.  Essaouiras  (Marokas Dvēseles, Mākslinieku pilsētas) 

apskate. Zivju tirgus, pilsētas aizsargmūris, zvejnieku laivu un kuterīšu osta, 

mākslinieku iela un tirgoņu kvartāls. Pusdienas no tikko nozvejotām 

zivīm. Sauļošanās un pelde okeānā. Izjāde ar kamieļiem gar okeāna krastu 

vai izbrauciens ar kvadricikliem.  

Nakts hotelī Essaouirā. 

5. diena – 30. marts, sestdiena 
Brokastis pilsētā. Rīta pelde okeānā un pāris Saulesstaru!  

Ceļš uz Ouzoud ūdenskritumu. Pa ceļam: kazas olīvkokos, dabas veidots 

tilts ar milzu arku zem tā! Pastaiga zem milzu arkas. Drosmīgākajiem būs 

iespēja pastaigāt pa alām, kuras izcirstas klintīs. 

Nakts pie Ouzoud ūdenskrituma privātmājā, izbaudot Marokāņu māju no 

iekšpuses! 

6. diena – 31. marts, svētdiena 
Ouzoud ūdenskritums. Brokastis – namamātes pankūkas ar medu! 

Ouzoud ūdenskrituma, gravas, olīvu birzes, alu iepazīšana Gida 

pavadībā. Iespējama pelde, sauļošanās, lekšana ūdenī no klintīm!  

Pusdienas pie ūdenskrituma. Draudzēšanās ar mērkaķiem, to cienāšana ar 

zirņiem/riekstiem! Nakts pie Ouzoud ūdenskrituma. 

7. diena – 1. aprīlis, pirmdiena 
Brokastis – namamātes pankūkas ar medu! Ainavisks un skaists ceļš At-

lasa kalnos. Brauciens uz Marakešu un pēdējie pirkumi mājiniekiem – da-

teles, vīģes… Nakts hotelī Medīnā. 

8. diena – 2. aprīlis, otrdiena 
Attā Āfrika, laiks doties mājup.  

Lidojums Marakeša – Rīga ar pārsēšanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti - pase, kas derīga 6 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma! 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  
 

Programmā var būt izmaiņas saistībā ar neparedzētiem apstākļiem! Āfrikā viss notiek citādāk.....  
 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties ceļojumam, 

nepieciešama pases kopi-

ja un jānoslēdz ceļojuma 

līgums!  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.01.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.02.2019. 

 

 

26.03.2019. 

 

150 EUR no personas 100 EUR no personas 120 EUR no personas atlikusī summa 400 EUR 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

Uzmanību! Lidmašīnas biļetes nav maināmas vai atgriežamas! Ja klients atceļ rezervāciju, iemaksa par nopirktu 

lidojumu NETIEK atgriezta! 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

 Lidojums Rīga – Marakeša – Rīga ar 

rokas bagāžu (10 kg) un lidostu nodokļi 

Papildu izmaksas (2018. gada cenas): 

 Ceļojuma/veselības apdrošināšana – individuāla cena 

 Ceļojuma pakete, kurā ietilpst ceļojums ar 9 vietīgu busiņu pa 

Maroku, degviela, maksas ceļi un stāvvietas, naktsmājas, šoferē-

tājs-gids latviski runājošs, programmā minētās dienas ekskursijas 

- 400 EUR no personas!  

 Mažorela dārzi - 7 eiro (70 MAD) 

 Berberu muzejs – 3 eiro (30 MAD) 

 Svaiga spiesta sulas glāze – 0,40 centi līdz 1 EUR! ( 4 MAD – 10 

MAD) 

 Brokastis  2 – 3 eiro (20 -30 MAD) 

 Pusdienas 4 – 6 eiro (40 – 60 MAD) 

 Transfērs no/uz lidostas no/uz VIDZEMES pilsētām Cēsis, Val-

miera, Smiltene – 10 EUR no personas vienā virzienā 
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